
Beste lezers,

In dit 15e jubileumjaar is er natuurlijk ook een jubileumnummer van het
Kemperman Journaal. Nadat Harrie uit Westervoort de eerste 26 nummers voor zijn
rekening heeft genomen, is hij in 2004 opgevolgd door Corrie uit Huissen. Voor Corrie
is dit alweer haar derde Journaal als redacteur. Harrie blijft voor de culturele noot
zorgen met zijn gedichten. Zijn zoon Tom staat Corrie bij met de opmaak en foto’s en
drukt het Journaal al sinds jaar en dag in Arnhem.
Zo blijft de continuïteit van de Familievereniging gewaarborgd. Gelukkig is er na een
vacature sinds 2004 ook weer een Kemperman bereid de secretarisfunctie op zich te
nemen. Diende zich tijdens de laatste jaarvergadering nog niemand aan, intussen
heeft Gradus uit Dalfsen zich opgeworpen om de pen van Eric over te nemen, zodat
deze zich weer volledig op het penningmeesterschap kan storten.
De 15e Familiedag vond ik een succes met een goede opkomst, waaronder 7 jeugdige
Kempermannen en een prachtige locatie voor ons 3e Lustrum: Paleis het Loo in
Apeldoorn. Activiteitencommissie Gaby, Magda en Henk hartelijk bedankt !
Freddy en Thijs zijn, zoals gebruikelijk druk doende de laatste hindernissen voor het
volgende Familieboek te slechten, zodat deze volgend jaar het licht zal zien. U leest
hierover verder in het Journaal meer.

Frits Kemperman

Feestrede
ter gelegenheid van het 3e lustrum van de

Familievereniging Kemperman

Geachte aanwezigen, lieve Kempermannen en –vrouwen,

Het doet me genoegen jullie hier in dit mooie paleis te kunnen begroeten, waar wij
als vereniging – net als de koningin – een jubileum mogen vieren. 15 Jaar vereniging,
25 jaar majesteit, maar nog langer geleden begon al de basis voor deze Familie-
vereniging, te weten met Freddy en Ton die ieder op hun eigen wijze en zonder het
van elkaar te weten genealogische gegevens verzamelden. In 1988 werden alle
Kempermannen van Nederland (en zelfs enkelen daarbuiten) aangeschreven om
kopieën van trouwboekjes e.d in te sturen. 

2 Jaar later ontvingen wij een mooie
brief met wapen van de Familie-
vereniging Kemperman i.o. (daarna
helaas door Freddy naar de prullemand
verwezen). 

Gerard uit Den Bosch en Harrie uit
Westervoort hadden zich al aangesloten
om de oprichtingsvergadering van 27
oktober 1990 voor te bereiden. Daar tra-
den nog eens 5 bestuursleden aan, t.w.
Richard, Henk, Ben, Eric en Thijs, die een
jaar later met de activiteitencommissie
een prachtige reünie in Vught organi-
seerden, waar velen nog goede herinne-
ringen aan hebben. De genealogie werd
met hulp van Henk Jaegermann en Ton
van Delft vervolmaakt, zodat kort na
het tweede lustrum het eerste Familie-
boek – Etten-Gendringen-Huissen van
1708-2000 –  het levenslicht zag. 

Weliswaar eerder dan gepland en niet
met de gehele genealogie erin vervat,
maar zeker een fraai boekwerk, waarvan
hopelijk snel na dit 3e lustrum een vol-
gend exemplaar zal verschijnen.

Ook nu wordt de vereniging gedragen
door (veelal dezelfde) actievelingen, aan-
gevuld met directe familieleden van
deels nog zittende bestuursleden, zoals
Gaby, Magda en Henk en ikzelf. Gelukkig
zijn daar enkele jaren geleden een aan-
tal fanatieke contactpersonen per regio
bijgekomen, die weer veel informatie
hebben verzameld voor het eerstvolgen-
de familieboek, waarover later meer via
Freddy en Thijs. Helaas zijn ons het afge-
lopen jaar ook enkele dierbare familiele-
den ontvallen. Riet uit Westervoort, echt-
genote van Harrie en ons aller Theo uit
Leusden, die de vergaderingen altijd met
een humoristische kwinkslag wist op te
luisteren. Alhoewel zij al gememoreerd
zijn in het afgelopen Kemperman
Journaal wil ik nu toch een kort mo-
ment van stilte voor hen betrachten.

Hierna is het dan nu toch zover geko-
men dat we een feestelijke lustrumdag
zullen gaan vieren, waarover Magda en
Henk ons later meer zullen vertellen,
echter niet nadat we de 16e algemene
ledenvergadering zullen houden op deze
17e april.

Frits Kemperman, voorzitter

april 2005
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VERSLAG van de ALGEMENE LEDENVERGADERING
gehouden op 17 april 2005 in Paleis Het Loo te Apeldoorn

Er zijn 65 aanwezigen (inclusief bestuur).

1 Opening door de voorzitter
Frits opent de vergadering om 11.15 uur.
De voorzitter memoreert dat we dit jaar ons
3e lustrum vieren; hij vindt het prettig dat de
leden in groten getale opgekomen. Ook het
feit dat er veel kleine Kempermannen zijn is
heuglijk.
Frits gaat in op de geschiedenis van de
Familievereniging; al voor 1990 waren Ton en
Freddy onafhankelijk van elkaar bezig met
onderzoek naar de Kemperman stamboom.
Zij bundelden op een gegeven moment hun
krachten, betrokken er andere Kemper-
mannen bij en dat leidde in 1990 tot de
oprichting van onze vereniging. 
Frits memoreert alle personen die vanaf het
begin aktief zijn geweest, waarvan sommigen
nu nog steeds aktief binnen de vereniging
aktief zijn. De vergadering beloont al deze
aktieve leden met een welgemeend applaus. 
Naar de toekomst kijkend verbreedt de vereni-
ging zich door de inzet van contactpersoo-
nen, belangrijke mensen die de vereniging
mede dragen.
Frits staat ook stil bij twee zeer betrokken
leden die ons afgelopen jaar zijn ontvallen:
Riet (Westervoort), de vrouw van de aktieve
Journaal-drager Harry, en contactpersoon
Theo (Leusden), die altijd goed was voor een
kritische en humoristische noot tijdens de
vergaderingen. De ledenvergadering houdt
ter hunner nagedachtenis een moment stilte.

2 Vaststellen van de agenda
In ongewijzigde vorm.

3 Mededelingen
Voor het schrijven van het sfeerverslag van de dag biedt Barbara uit Castricum haar
diensten aan (zie elders in dit Journaal).
Frits richt een oproep tot de algemene vergadering: de vereniging heeft vrijwilligers
nodig voor in de aktiviteitencommissie, voor een contactpersoon, en voor een secreta-
ris. De leden kunnen hier even over nadenken, er wordt op teruggekomen in agenda-
punten 7 en 9.

4 Notulen van de algemene ledenvergadering op 18 april 2004
Zonder opmerkingen vastgesteld, met dank aan de secretaris.

5 Vaststellen van het financieel verslag 2004 en verslag van de kascommissie
Penningmeester Eric licht de inkomsten en uitgaven toe in relatie tot de begroting.
Het vermogen is licht gegroeid, maar vooral is er weer een flink bedrag gereserveerd
voor het eerstvolgende Familieboek. 
Aansluitend spreekt Gerard Kemperman uit Leiderdorp namens de kascommissie
(Gerard en Ton van Delft) zijn goedkeuring uit over het financiëel verslag. Hij stelt de
vergadering voor de penningmeester décharge te verlenen over het jaar 2004, hetgeen
met applaus wordt beantwoord.

6 Vaststellen van de begroting 2004 en contributie 2005
Evenals het financiële verslag 2004 wordt de begroting 2005 door Eric doorgenomen.
De contributie voor 2005 is opnieuw ongewijzigd (16 Euro), maar vrijwillige donaties
hier bovenop blijven van harte welkom. De enige afwijking t.o.v. vorig jaar is dat voor
2005 een hoger bedrag voor de lustrumviering is begroot; de contributie-opbrengst
komt op deze manier ten goede aan de trouwe leden.
Er zijn geen vragen, en de begroting wordt door de ledenvergadering aangenomen.

7 Bestuursverkiezing
Frits en Thijs zijn herkiesbaar en worden onder applaus door de vergadering herbe-
noemd voor 3 jaar. 
Frits stelt dat de vacature voor secretaris nu echt opgevuld moet worden. Hij richt een



dringende oproep aan de leden. Ondanks lang aandringen van de voorzitter is er nie-
mand uit de zaal die zich opwerpt.
Frits stelt dat hiermee het bestuur zonder secretaris zit; dit is een zéér ongewenste
situatie. Hij verzoekt de leden om er nog eens goed over na te denken, en zich eventu-
eel na afloop van de vergadering te melden.

8 Verkiezing Kascommissie
Harry Jansen uit Zutphen is niet meer herkiesbaar, na 2 perioden als kascommissie-
lid. Ton van Delft uit Tilburg wordt door de vergadering herbenoemd voor 2 jaar, en
zal met Gerard uit Leiderdorp en Magda uit Raalte de Kascommissie voor 2005 vor-
men. Met 3 leden is de commissie op voldoende sterkte.

9 Uitbreiding commissies
De activiteitencommissie was al uitgebreid met Ton van Delft; na een oproep in de
vergadering meldt Edwin Kemperman uit Westervoort zich als vrijwilliger.  
Er is tevens een vacature voor contactpersoon voor centraal Nederland (vanwege het
overlijden van Theo); echter op de vergadering is niemand uit centraal Nederland aan-
wezig; Frits zal buiten de vergadering om mogelijke kandidaten benaderen.

10 Genealogisch onderzoek en Familieboek
Thijs houdt een uitgebreid en enthousiast verhaal over de stand van zaken mbt het
genealogisch onderzoek en het volgende familieboek. Hij vermeldt dat vorig jaar een
nieuw boek beloofd was, maar deze doelstelling is niet gehaald. Om het boek Silvolde
voldoende inhoud te geven zijn nog de volgende taken te doen:
1. onderzoek naar de Kempermannen uit de 17e eeuw, om daarmee de genealogie

“aan de bovenkant aan elkaar te breien” 
2. contactpersonen moeten verhalen uit het heden verzamelen van Silvolde-

Kempermannen uit de 20e eeuw
3. de genealogische en boekcommissie gaan door met materiaal voor het boek 
4. nader onderzoek naar links tussen Silvolde I, II, III, en Hummelo/Keppel en Didam

Wat is op deze 4 terreinen de voortgang? Thijs kan het volgende melden:
1. naar Kempermannen uit de Achterhoek is veel gezocht. Alle Kempermannen

komen uit dezelfde regio, dus er moeten familiebanden zijn. Bepaalde verbanden
zijn gevonden, bv van Kempermannen die zich vernoemen naar boerderijen waar
ze wonen. Namen als Withagh, Sax, Op de Kempen zijn allemaal Kempermannen.
Boerderij “Op de Kempen” in de buurt van Silvolde is naar grote zekerheid de oor-
sprong van de naam Kemperman. Verder is er veel gebruik gemaakt van onderzoek
van een zekere Roes, die studie heeft verricht naar de boerderij Groot Michelbrinck.
Ook die boerderij werd bewoond door Kempermannen, en zij treden weer op als
huwelijks- of doopgetuigen bij waarschijnlijke Kempermannen als Withaegh, Sax,
Op de Kempen. (Het is zeer waarschijnlijk dat Withagh uiteindelijk de tak Silvolde
IV is). Withaegh is op dit moment de tak Silvolde IV. Er zijn allerlei dwarsverbanden
tussen Silvolde I, II en Withagh. Verbindende factor is de lijn Withagh en Sax.

2. hiervoor is al e.e.a. verzameld, maar in vergelijking met het boek Etten-Gendringen-
Huissen is de oogst nog mager. Meer werk is nodig.

3. (Silvolde I en II is zo goed als af, Silvolde III is af vóór de volgende ledenvergadering)
Silvolde I, II en III zijn zo goed als af, Voor Silvolde II en III zijn we bezig alle verha-
len en documentatie toe te voegen. Publicatie volgt binnen één jaar. 

4. de genealogiecommissie gaat verder met onderzoek, Hummelo/Keppel en Didam
staan al een eind in de steigers. Van de Tak Hummelo en Keppel is de genealogie
bijna afgerond, Henk Jaegermann levert de tak Didam/Doesburg nog voor 1 juli
2005 op. De basis voor het volgende (derde) boek staat daarmee in de steigers.

5. Jan uit Sterksel heeft publikaties over zijn tak Hummelo/Keppel, en overhandigt dit
aan Freddy.

Verder heeft Thijs heeft een link gevonden tussen de tak Etten-Gendringen-Huissen,
en Silvolde. Waarschijnlijk stamt de tak Etten-Gendringen-Huissen uit Silvolde.
Thijs nodigt iedereen uit om na de vergadering het verzamelde materiaal in te kijken,
en contactpersonen kunnen de originelen die gekopieerd zijn voor het boek weer mee
terug nemen.

11 Huishoudelijke mededelingen
Angezien Gaby met de kinderen naar de Apenheul is, licht Magda het dagprogramma
verder toe.

12 Rondvraag
Diny roept alle leden op om huwelijksberichten, geboortekaartjes etc. te melden via
de contatcpersonen. Deze oproep zal ook worden vermeld in het Journaal.

12 Sluiting
Frits sluit om 12.15 u en wenst iedereen een plezierige middag.

Eric Kemperman, secretaris a.i. 

Kennismaking met
de nieuwe secretaris:
Gradus uit Dalfsen

Op een dag word ik gebeld door Frits
met de vraag of ik iets voelde voor een
functie binnen het bestuur van onze
familievereniging. De functie van secre-
taris is vacant. Na een poosje nagedacht
te hebben, heb ik toegezegd. Ik heb geen
ervaring als secretaris maar ben wel een
aantal jaren medeoprichter en bestuurs-
lid geweest van een Huurdersvereniging
in Dalfsen.
Juist omdat ik geen ervaring heb als
secretaris, is voor mij de uitdaging des te
groter. 

Zoals al verklapt, woon ik in het
Overijsselse Dalfsen, gelegen langs de
Vecht. Ik ben 32 jaar en getrouwd met
Mirjam. We hebben samen twee gewel-
dige kinderen, Irma (3 jaar) en Joris (5
maanden). Ik ben geboren in Hengelo
(ov) en via Beckum en Haarle op 5-jarige
leeftijd in Dalfsen komen wonen. Mijn
opa, ook Gradus genaamd, kwam van
oorsprong uit Huissen. Hij is later gaan
wonen in Dalfsen (nu Heino). In het 100-
jarige “oudershuis” wonen, sinds hun
geboorte, een oom en tante van mij.  
Na mijn studie Milieuchemie ben ik
gaan werken als inspecteur bij de
Inspectie Verkeer en Waterstaat. Een
functie die mij met de paplepel is inge-
goten omdat ook mijn opa, vader, ooms
en zus de behoefte hebben gehad om in
bepaalde zaken hun neus te steken en
om dingen te onderzoeken.

Ik zal nooit de voor mij eerste bijeen-
komst van de familievereniging verge-
ten. Er werd toen gezegd dat een ken-
merk van een echte Kemperman was,
dat ze klein van postuur zijn en een don-
kere haarkleur hebben. En toen ik zo om
mij heen keek was dit ook duidelijk te
zien. Ook mijn eigen naaste familie vol-
doet aan deze kenmerken. Het blijkt dat
in de loop van de tijd bepaalde typische
kenmerken veranderen. Ik denk dat bij
mij het karakter sterker verankerd is in
de genen dan de uiterlijke kenmerken.
En zoals het er nu naar uitziet, heb ik
mijn uiterlijke kenmerken weer overge-
dragen aan mijn kinderen. 

Ik hoop dat ik de bestuursfunctie met
veel plezier zal vervullen. En wie weet
hopelijk tot ziens. 



Over de herkomst van de Kemperman
Dit thema is al vaak
aan de orde geweest
in de 15 jarige histo-
rie van onze familie-
vereniging.
Was het de Kamper
of Kemper, bedoeld
als vechter, was het
de Kamp of Kemp,
bedoeld als akker of
bouwland, misschien
de streek de Kempen
of de stad Kampen, of
wellicht toch Kemp
als oude naam voor
hennep.
Gerard en Harrie
Kemperman hebben
hierover in voorgaan-
de Kempermanjour-
nalen gepubliceerd.
Gerard noemt nog de
mogelijkheid van boerderij De Kemper in Gaanderen. Bijna goed zou ik zeggen, de
inschatting boerderij was goed, enkel de verkeerde.

Tijdens onderzoek naar oude Kempermannen stuitte ik op het uitgebreide artikel
over Groot Michelbrink, gepubliceerd in het familiealbum Roes (jaargang 1993 nr.3).

In dat artikel duiken veel oude Kempermannen op, ook zeer interessant omdat we
gezet werden op nieuwe sporen. We hadden door naarstig onderzoek van de afge-
lopen maanden veel oude Kempermannen gevonden, met veel verwevingen in de
takken Silvolde 1, Silvolde 2, Silvolde 3, Etten-Gendringen-Huissen, Hummelo en
Keppel én Didam. Het genoemde artikel gaf het onderzoek een impuls in de richting
van 4 oude boerderijen in het kerspel Silvolde, buurtschap Sinderen

Ik neem letterlijk over uit het artikel:
De vraag waar het geslacht Kemperman vandaan komt is moeilijker te beantwoorden.
Opvallend is wel dat de Kempermannen die min of meer in deze genealogie thuisho-
ren, in of onder Silvolde geboren werden, trouwden, leefden en, voor zover bekend
bleef, begraven liggen. In de protestantse kerkregisters van Silvolde komen meteen in
1678 en 1685 een paar doopjes voor, die de cirkel omtrent het geslacht wellicht wat
nauwer kunnen trekken.
In 1678 laat Wolter Withach een zoon dopen met als getuigen Alef Kemperman,
Hendrick Bijvinck en Geesken Idink.
Geesken, de dochter van wijlen Derck Idink uit Varsseveld huwde 13 juli 1678 met Hendrick
Kempen uit Silvolde. Dat de inschrijving van dit huwelijkspaar hier gewag maakt van Kempen
brengt al weer een stap dichter bij de oplossing van de gestelde vraag.
Wolter Withach zelf was ook een Kemperman; in 1679 huwt zijn dochter Griede en bij
die gelegenheid wordt zij genoemd als “de jongedochter van Wolter Kempermans op
Withaech”.
In 1683 laat Hendik Kemperman zijn zoon Hendrik dopen met als peetouders Wolter
Withaech, Frerick Kempermann en FF (Fieke=Sophia?) Leije. In 1686 is Frerick
Kemperman weer peetoom bij een zoon van Henrich Bijvinck. In februari 1685 huwde
Derck Cruets uit “Gander” met Berentien Kemperman, de dochter van Jan
Kemperman. Dat is wat verder van huis, mag de eerste gedachte zijn, doch zijn eerste
vrouw haalde Derck Cruets, (nu Kroets geschreven) op Leyen in Silvolde; zijn tweede
echtgenote kwam er derhalve vlakbij vandaan.
De boerderijen Withagt, Bievink, Kempen en Idink liggen aan elkaar gevlijd of
althans heel vlak bij elkaar in de Silvoldse buurt. Traden hier alleen buren als peet-
ouders op?
Er werd in vroeger eeuwen dicht bij huis getrouwd; er werd graag in de buurt geble-
ven. Wanneer er daarom buren als peetouders gesignaleerd werden, dient men niet in
de eerste plaats te denken dat de buren als peetouders gevraagd werden. Het waren
familieleden die ook naburen waren. In bovenstaande korte lijst zijn daarvan al enke-
le duidelijke voorbeelden opgespoord. Er is daarmee enige waarschijnlijkheid opge-
bouwd (maar bij afwezigheid van nadere gegevens ook niet meer dan dat), dat het
Silvoldse geslacht Kemperman haar familienaam afgeleid heeft van de boerderij De
Kempen, gelegen aan de Kapelweg onder Silvolde; thans eigendom van de heer B.J.
Theunissen.
Einde citaat.

De redenering is dus dat in 17e eeuw de
families op de vier boerderijen nauw
met elkaar verweven waren én dat de
familienamen, inclusief Kempen of
Kempermans, afstammen van die boer-
derijen.

Hendrik Kempen, later Hendrik
Kemperman uit het artikel van Roes is
een sprekend voorbeeld, evenals Wolter
Withaeg respectievelijk Kempermans.
In de tak Silvolde 1 vinden we bij Steven,
de eerste zoon van Frerick, onder meer
Geske Bijevinck als doopgetuige. Bij het
5e kind Henrica is dat onder meer Judith
Kemper. Opmerkelijk is overigens dat de
eerste drie kinderen van Frerick bij de
doopinschrijving de naam Kemperman
dragen, terwijl dat bij de volgende zeven
Kemper is.
Benardina, het achtste kind van Frerick
trouwt met Joannes Keurntjes, weduw-
naar van Hermine Bievink.

We hebben verder een Lubbert, hij is ook
een zoon van Jan. Hij wordt twee keer
genoemd  bij de geboorte van zijn doch-
ters.. De eerste keer met als achternaam
Sax (is zeker een boerderij in de streek)
en de tweede keer als Kempermans.
In de lijn van de echtgenote van Lubbert,
Berentjen Dornekamp is goed te zien
hoe de naamsgeving langzaam overgaat.
De overgrootvader van haar is Lumme
Salmelinck (ook een boerderij) off Pirix
sive Sax, haar opa wordt in een pacht-
akte van 1612 genoemd als Willem
Snoijtkens alias Sacxs oder Piricks, haar
vader is Storris Sax sive Dornekamp.
De moeder van Berentjen Sax is Aeltjen
Bijvancks, van boerderij Bievink?

Verder komen in de verschillende ge-
nealogieën de namen Leijen, Hebinck,
Bettinck en Boenick of Bo(o)nink veelvul-
dig voor. Leijen en Hebinck zijn zeker
boerderijen. 
Je kunt er gif op innemen dat ook de
andere namen afstammen van (nog niet
getraceerde) boerderijen uit de buurt.

Ik ben tevreden met deze mate van aan-
nemelijkheid, nader onderzoek naar de
boerderijen en “verpondingen” in de 17e
eeuw leveren wellicht (nog) meer bewijs.

Tot slot: dat naamsgeving ook andersom
kan, namelijk van persoon naar boerde-
rij, blijkt wel uit het feit dat boerderij
“De Kempen” tegenwoordig “De oude
Pothof” wordt genoemd. Aan het begin
van de 19e eeuw is ook deze boerderij
verkocht, net als Groot- en Klein
Michelbrink. De naam De Pothof stamt
van de eerste koper.



Silvolde en de boerderij Kempen
Onderstaand citaat is deel van een artikel dat is geschreven door Erik Kunst en gepu-
bliceerd in maart 2000 in “Ondernemerskrant Silvolde”.

Waarschijnlijk is al in de 12e en begin 13e eeuw de bevolkingsgroei van het dorp
Silvolde begonnen. Volgens onderzoek van de heer H.L.J.Kolks, oud plaatsgenoot en
Silvolde kenner bij uitstek, moet Silvolde in die tijd ongeveer 120 inwoners geteld heb-
ben die gelijk te stellen zijn met ongeveer tien boerderijen, want anders dan een agra-
rische bevolking heeft Silvolde in de eerste eeuwen niet gekend. De boeren brachten
grond in cultuur voor eigen levensbehoefte, voor ruil, voor pacht als later ook voor
verkoop op de markt. Weiland was er nauwelijks, het vee graasde op de zogenaamde
inslag, oorspronkelijk het vrije ‘niemandsland’. Om de hoeve lagen voor algemeen
gebruik de markegronden, heide en bossen, woeste grond maar onmisbaar, er werden
varkens en schapen gehoed, met eikels gemest, hout en bomen gehakt. Het gebied
vanaf Hommeling tot en met Belterman is op de kern van Silvolde na het oudst ont-
gonnen gebied. Niet verwonderlijk want het is grond die iets hoger‘dus droger’ ligt
dan de rest van de gronden rond de Silvoldse Berg. Van dit gebied werd reeds zeer
vroeg het gebied tussen de Rabelingstraat, de Bievinkstraat en de Heidendijk in cul-
tuur gebracht. In en rond dit gebied liggen de boerderijen Roomen, Rabeling, Leyen
(vroeger Huebinck geheten), Vernholt, Withagt, Groot-en Klein Hartsheuvel , Bievink
en Kempen. 

Tot zover het citaat.

De naam Kempen herinnert aan haar ontstaan uit kamp ontginning. Deze ontgonnen
gronden worden onder meer in 1421 genoemd als “dye Nijehoff”. Waarschijnlijk is de
ontginning klaar rond het jaar 1500.
De ontginning van het aangrenzende land, de Bievinck is dan nog in volle gang.
Bievinck of Bijvinck betekent letterlijk “erbij gewonnen”. 

In een schatcedul uit 1520 worden een aantal pachters van de Kempen genoemd,
achtereenvolgens Derck Rabeldinck, Jan Hubinck, Jan Bijvinck en Jan upten Kempen.
Deze Jan zou wel eens stamvader kunnen zijn van vele van de huidige
Kempermannen.

Deze boeren brachten grond in cultuur
voor eigen levensbehoefte, voor pacht en
later voor de verkoop. De grond die in
cultuur gebracht werd kwam in gebruik
als bouwland. Er was nauwelijks wei-
land, want het vee graasde op de zoge-
naamde inslag, oorspronkelijk het vrije
“niemandsland” dat allengs zonder echt
in cultuur gebracht te zijn tot de pacht-
hoeve ging behoren. Daaromheen lagen
de markegronden, voor algemeen ge-
bruik: broeklanden, heide en bossen.
Elke hoeve had zijn eigen rechten op en
in de mark. Een eigen aandeel werd ook
“waar” genoemd. Grote boerderijen be-
zaten een volle waar, halve hoeven een
halve waar. “dye Nijehoff” was in 1421
volgens het Silvoldse  markerecht ge-
waardeerd op 2 waren plus het recht een
vorster (boswachter) aan te stellen.

In het verpondingencohier van het
kerspel Silvolde uit het jaar 1647 vinden
we Herman Kemperman als pachter, een
voor ons mooie vastlegging:
“Een half goet, de Kempen, Schuilen-
borgh, boulant 7 mergen inslagh 14 mer-
gen, deze beide percelen( bedoeld wor-
den de Kempen én Bijvinck) geven tiend
grof en small an Graef van Stijrum,
pacht 50 dkt”.
Uit de maat: ”een half goet”, is af te lei-
den dat de Kempen slechts een deel is
van het oude “dye Nijehoff”.

In 1740 wordt Steven Cemperman als
pachter van de Kempen genoemd.

Rond 1520 zien we pachter Jan upten
Kempen, in 1647 is dat Herman
Kemperman en in 1740 dus Steven
Cemperman. 

We gaan verder met het zoeken van de
naalden in de hooiberg, is er sprake van
een bloedlijn? Kunnen we respectievelijk
127 en 93 jaren opvullen met opvolgen-
de Kemperman-pachters?
Als dat zou lukken hebben we aan de
voorkant van onze genealogie een prach-
tig resultaat te pakken. Op voorhand ben
ik meer dan tevreden met het huidige
resultaat.

Thijs K.



FAMILIEBERICHTEN

GEBOREN:

OVERLEDEN:

Theodorus Franciscus Kemperman, weduwnaar van
Johanna Maria Kemperman-Servaas. Geboren 13-2-1933,
overleden 11-9-2004.

Wat hebben Krosenbrink, Benny Jolink, Staring, Erinkveld en
Kemperman met elkaar gemeen??

Een voorliefde voor taal en dichtkunst.

Staring ( 1767-1840) geboren in Genderingen en getogen op de Wildenborch bij Vorden
was een beroemd dichter, landheer, politicus en schrijver in zijn tijd
Krosenbrink en Erinkveld zijn schrijvers-dichters in deze tijd die zowel in het
Nederlands, als wel in het streekdialect hun poezië en verhalen schrijven, en in de
Achterhoek/Liemers bekende mensen zijn
Jolink, bekend musicus, (van Normaal) componist en schrijver geeft zijn visie weer
over Achterhoekse zaken in dichtwerk en bezingt in zijn liederen het lief en leed van
alle dag.
En die Kemperman dan???
Die waagde de stap in het diepe en kwam gelukkig goed terecht.
Wat gebeurde er namelijk???
In de uitgave Poëziepuntgl, een gedichtenbundel van uitgeverij Kontrast uit Ooster-
beek van maart 2005 werd een gedicht van deze schrijfster gepubliceerd. En wel het
gedicht “Woerdse Plas”
Een mijlpaal, en iets om trots op te wezen.
Wilt u dit gedicht lezen of meerdere gedichten ? Kijk dan op de website:
www.corriekemperman.net

Elk Kwartaal verschijnt er een nieuwe bundel met Gelderse gedichten van dichters,
gevestigde en aanstormende talenten.
Verder is er meer over dit boekje te lezen op de site: www.uitgeverijkontrast.nl
Tevens is dit boekje bij de meeste boekhandels verkrijgbaar.

Wist U dat:

De Twentsche Courant Tubantia een
medewerker/journalist in dienst heeft
die Marcel Kemperman heet??

Ook het tweede team van Dam-
vereniging Heijting Huissen in de natio-
nale hoofdklasse heel goed scoort. Ze
bezetten kortgeleden de achtste plaats
op de ranglijst. Mede door het spel van
Henk Kemperman (remise tegen Jan
Schippers) en Ferry Kemperman (over-
winning tegen Yuri Geisenblass). Het
team heeft nog drie wedstrijden voor de
boeg.
(bron: Het Gemeente Nieuws )

Er op 27-28 en 29 mei weer een interna-
tionale kunstmanifestatie wordt gehou-
den in de Doetinchemse Houtkamphal.
Daar ook Jozef Kemperman uit Wieken
een groot aandeel in heeft???

Zoo Park Overloon

Het dierenpark ZooParc te Overloon
(Brabant)  kunt u nu met korting bezoe-
ken. Er wordt maar liefst 50% korting op
een kaartje van 12,50 gegeven i.v.m. een
jubileumaanbieding
Via Frits kunt U deze kaarten bestellen.
Graag uw reactie/bestelling doorgeven
vòòr 15 juli. Betaling moet plaatsvinden
vòòr 22 juli.
Er wordt dan een totale lijst van aanvra-
gen bij het Park ingeleverd en daarna
zullen de kaarten per post worden ver-
stuurd.
Voor meer informatie kunt U Frits of
Eric raadplegen: tel: 073-6104329 Frits;
tel:  0164-252354 Eric

Ambtsketting

Burgemeester Herman Kemperman van
de gemeente Oude Ijsselstreek kan voor-
lopig geen nieuwe ambtsketen dragen.
Nu wordt de ketting van Wisch of
Gendringen om de beurt gedragen.
Er zijn 4 kettingen tot zijn beschikking.
Van twee antieken tot twee recente
exemplaren. Aan deze kettingen hangen
de gemeentewapens. Tot voor kort droeg
Kemperman de ketting van Genderingen
omdat dat de grootste gemeente was.
De ambtsketting wordt alleen op officiële
bijeenkomsten, bijzondere bezoeken en
officiële vergaderingen gedragen.
“Wellicht kan ik het haakje aan de ketting
lospeuteren en zo de beide wapens aan de ket-
ting bevestigen, maar dat moet ik maar eens
aan een zilversmid vragen” was zijn oplos-
sing.
“Ten slotte hebben we belangrijker zaken aan
ons hoofd.”

bron: Gelderlander 14-01-05



Het verhaal van Henk Kemperman
(Hendrikus Gerardus Albertus)

Opa Engelbert Kemperman.
Oma Maria Everharda Jansen.
Vader Hermanus Johannes, geboren op 15 augustus 1898, overleden 1967,
Moeder Hendrika Elisabeth Hesselink, geboren op 2 augustus 1910,
overleden 14 december 1965.

Henk is geboren op 10 augustus 1932 in een gezin van 4. In 1946 begon hij als  mul-
dersknecht bij Gerretschen te Zeddam. In die tijd woog ’n zak meel 50 kg, rogge onge-
veer 70 kg per mud (=inhoudsmaat van 100 liter). Zwart slakkemeel, ’n soort kunst-
mest woog zelfs 100 kg. Bedenk dat het nog veel “handwerk”  betrof in die tijd. Henk
begon z’n dag met vee voeren en brood eten. De wagen was ’s avonds al geladen, dus
nadat het paard was ingespannen kon de reis beginnen. Vaak ging het naar Elten dat
toen nog geannexeerd was. Henk vertelde enthousiast: ’n vrij leven, mooi werk, veel
eigen verantwoordelijkheid ondanks de jeugdige leeftijd. ’s Morgens om ongeveer
05.30 uur ging Henk op pad naar Elten, verlicht met olielampen. Op de kar zo tussen
100 à 120 zakken meel, samen goed voor 6000 kg, bestemd voor de bakkers. Als de kar
zo vol was geladen kon hij niet rechtstreeks van Zeddam naar Elten. Deze plaatsen
zijn gelegen in het Monferland, bekend om het heuvelachtige karakter en er ligt een
grote heuvel tussen die voor het paard niet te nemen was. De omweg ging dan via
Kilder en Loerbeek, tenzij de te bezorgen vracht was aangepast en ongeveer 60 à 70
zakken bedroeg. Op 20 jarige leeftijd ging Henk dienen in Arnhem bij de Fuseliers
Prinses Irene. De Saxen Weimar en Menno van Coehoorn kazerne werden voor onge-
veer 2 jaar zijn uitvalsbasis. Tijdens de watersnoodramp heeft hij vanuit Oirschot
ongeveer 8 weken geholpen in de ondergelopen delta. Na z’n diensttijd, we schrijven
dan 1954, aan de slag bij het gemengd veebedrijf van boer Bus in Zeddam. In 1963
kruipt het bloed waar het niet gaan kan en beging hij opnieuw, zoals hij zelf zegt, als
meelboer bij coöperatie De Oude IJsselstreek. Hij bezorgde meel met de vrachtauto,
veel van het werk was gemechaniseerd en ook veel minder stoffig. Ook in die tijd
genoot hij van z’n werk. In 1987 heeft Henk hartproblemen gekregen en vanaf die tijd
doet hij aangepast werk in aangepaste tijden. Henk is getrouwd met Dinie Evers op 24
november 1966. Samen hebben ze twee dochters Monique en Rikie en ook twee klein-

kinderen, Hugo en Erik. 
Door het levensverhaal
van Henk en Dinie lopen
molens als een rode
draad. Bij Henk duidelijk
te traceren vanuit zijn
werkzame leven, Dinie is
geboren op een korenmo-
len te ’s Heerenberg. Sa-
men wonen ze te Silvolde,
tegenover de molen van
Gerritsen. Dinie is als een
van onze contactpersonen
actief in het verzamelen
van informatie.

Van Harrie Kemperman Roosendaal
Zoals velen van u weten is Harrie Kemperman (Harman) uit Westervoort zeer bedre-
ven in het schrijven en tekenen over dorpen en nostalgische plekjes in de Achterhoek.
Vaak tekende hij of schreef hij een vers in het Kemperman Journaal. Daar wilde ik
meer over weten, dus mailde ik naar Harrie voor meer informatie.
Echter in het adresboek komen vele Kempermannen voor, dus per abuis kwam de
mail bij de verkeerde Harrie terecht, namelijk die uit Roosendaal. 
Dit was de Harrie die reageerde in het vorige Journaal over de verwarring bij het
inschrijven van een cursus met ene Hans Kemperman. (Helaas is me van Hans nog
niet duidelijk waar hij vandaan komt.)
Tot mijn verbazing kreeg ik een enige dagen later een reactie van Harrie uit
Roosendaal in de vorm van een prachtig gedicht met tevens het Academisch proef-
schrift Breast Conserving Therapy (een indrukwekkend boekwerk dat de ervaring
beschrijft in het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam
met de borstsparende behandeling van borstkanker) ter verkrijging van de graad van
doctor aan de universiteit van Amsterdam. Inmiddels is Harrie (chirurg) verbonden
aan het Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal. Tevens was een krantenartikel over de
NK Marathon voor “masters” (veteranen) in Eindhoven toegevoegd.

Het gedicht gaat als volgt:

Al ben ik niet wie jij vermoedt
ik dank je hart’lijk voor je mail
Maar de eer is mij helaas te veel:
mij zit het dichten in àndermans bloed

Hoewel zelden op ritme en nooit op rijm
dicht ik wel dagelijks inderdaad
Maar ik dicht alleen, met naald en draad,
wat ik eerst opende met mijn vlijm

Wel loop ik, met de finish in zicht,
figuurlijk, in de wedstrijdloop,
op honing,wei en appelstroop,
ook nog wel eens een gaatje dicht

En haal ik dan een keer de krant
met een medaille en een flinke wond
dan legt men mij woorden in de mond
nooit zo gezegd, maar ‘t staat zo pedant

Om nog te zwijgen van een heel boek
laat dit al,
mij geen tijd voor poëzie of ge-teken
Mijn boek bevat niets
dan wat droog gereken
aan wetenschappelijk onderzoek

De verzen die ‘k als verliefde puber schreef
werden beweend, bewaard,
dan toch verscheurd
Omdat er op die leeftijd meer gebeurt
Waardoor ’t hart niet gebroken bleef

Ook wel hanteerde ik, besnord en gebaard,
het potlood met zwier en met verve ’t penseel
Maar dat werd nooit erg professioneel 
mijn ezel eindigde in de haard

En mijn penselen vielen uit veel eerder 
dan mijn eens zo wilde haren
Mijn writer’s block duurt nu al jaren
Geen kunst, dat lijkt misschien geleerder

Uit het bijgevoegde krantenbericht was
te lezen dat Harrie aan de 21e editie
van de marathon in Eindhoven in de
“masters”-klasse had deelgenomen (42
kilometer). Het weer was niet bijster ge-
weest en de deelnemers hadden met een
harde koude wind te maken gehad.
Harrie was na 33 kilometer ten val geko-
men maar met een bebloed hoofd door-
gelopen tot hij moeizaam de finish be-
reikte in 3.07,58 uur. Een zeer goede
prestatie gezien de omstandigheden.
Harrie bleef er echter nuchter onder:
“Ach, het lijkt erger dan het is. Ik was even de
kluts kwijt, maar kon mijn weg toch vervol-
gen. Dat bloed ziet er altijd enger uit dan het
is. Ik kan het weten, want per slot van reke-
ning ben ik zelf chirurg.” Zijn doorzetting
en optimisme bracht hem een zilveren
medaille.

Corrie



Sfeerverslag Familiedag
Zondag 17 april was het weer familiedag voor ons
Kempermannen. (We waren net op tijd terug van een
bezoek aan onze kinderen in Australië.)
We vonden het leuk dat Het Loo de eer kreeg de
Kempermannen te ontvangen want dat was toch wel in
stijl voor een jubileumbijeenkomst.
Onderweg werd er al voor ons gevlagd, wij kwamen van
richting Eden waar we overnacht hadden bij de jongste
zoon, maar lieten ons later vertellen dat dit te maken had
met het komende bevrijdingsfeest en de aankomst van de
veteranen uit de 2e wereldoorlog en met de tentoonstel-
ling op Het Loo van koninklijke foto’s uit de oorlogstijd.
Toch was het feestelijk om zo ingehaald te worden en onze
dag kon al niet meer stuk.
Ik was erg verrast een volle neef en nicht te ontmoeten die
ik in zo’n 46 jaar niet meer gezien had. Ja dat is bijzonder
leuk, want met de hele grote familie waar mijn vader uit kwam, Bernardus K. en
Barbara van Loon uit de tak Hummelo en Keppel, moet ik ontelbare nichten en neven
hebben maar ik ken ze lang niet allemaal en nu ontmoette ik er een paar (van oom
Piet en tante Mies) die ik vroeger een paar keer had ontmoet.
We willen weer eens een poging doen om ze toch nog eens allemaal bij elkaar te krij-
gen en dat komt toch door deze familiedagen die we nu met de vereniging hebben en
dat is één van de positieve bijkomstigheden die uit het verenigingsverband voort-
komen.

Het Loo was makkelijk te vinden en de parkeerplaats bijzonder ruim.
Op naar het theehuis.
Het is een gezellig onderkomen met een aparte sfeer maar helaas was het, doordat
het ook door andere bezoekers gebruikt werd, niet zo geschikt voor een vergadering
en ik heb ook zeker de helft van wat er besproken is gemist.
We hadden begrepen dat er een rondleiding zou zijn door het paleis maar om een of
andere reden ging dit niet door en zwermden we uit naar alle kanten en bezichtigden
we op eigen houtje dit schitterende paleis met zijn bijzondere tuin.

Omdat misschien vele de geschiedenis van Het Loo niet kennen en er geen gidsen
waren om ons rond te leiden wil ik proberen om achteraf  een beetje kennis te spuien
over dit museum en zijn ontstaan.
Het Loo, eigenlijk moet ik zeggen: Rijksmuseum paleis Het Loo, stamt uit de tijd van
Willem III, Prins der Nederlanden en koning van Engeland, 1686.



De Veluwe bestond in die tijd uit heide en laag struikgewas en was, volgens de
Engelsen alleen maar geschikt voor de jacht te paard over grote afstanden.
Willem kocht het “oude Loo” en gaf opdracht tot het bouwen van een jachtslot op het
terrein, het huidige Loo.
Bij de bouw werd er rekening gehouden met de symmetrie van tuin en huis en werd
het in spiegelbeeld aangelegd. In het huis vormen de vestibule, het trappenhuis en op
de eerste verdieping de grote zaal de as van het huis , die weer doorloopt in de tuin.
In het westen kwamen de appartementen van Willem III en aan de oostkant die van
Mary II.
Doordat het op een laag stuk van het terrein werd gebouwd was de tuin zeer geschikt
voor fonteinen, waarvoor water uit de sprengen gebruikt werd. 
Sprengen zijn kunstmatige beekjes die van water worden voorzien door het aanboren
van grondwater op hooggelegen plekken. 
De tuin was een belangrijke plaats voor vermaak in die tijd en zag er anders uit dan
nu. Er was b.v. een doolhof, bedriegertjes waar ineens water uit omhoog spoot als je
er wandelde, kruiden- en groetentuinen, visvijvers, maar ook onderkomen van de
honden.
Willem V liet de tuinen in landschapstuinen veranderen.

In de tijd dat de broer van Napoleon, Lodewijk, in Holland koning was werd het paleis
als zomerverblijf ingericht en werden er grote veranderingen aangebracht. Het werd
o.a. grijs-wit gepleisterd en er werden voegen op geschilderd zodat het er uitzag of het
uit grote blokken natuursteen was opgetrokken.
Na de tijd van Napoleon, in 1813, kwam Willem V terug naar Nederland als koning
Willem I en kreeg Het Loo als zomerverblijf voor het staatshoofd toe gewezen.
Deze Willem liet ook weer diverse veranderingen in de tuin aanbrengen. Koning
Willem II gebruikte Het Loo weinig maar koning Willem III bewoonde het zeer inten-
sief. Deze Willem liet een arboretum, een bomentuin, aanleggen en op 16 mei 1876
werd er door zijn zoon Alexander de eerste douglasspar, Pseudotsuga Menziesii, in
Nederland geplant.
Koningin Wilhelmina liet in het begin van de 20ste eeuw een aantal vertrekken
restaureren.
In 1948 trok zij zich terug op het Loo waar ze op 28-11-1962 overleed.
Prinses Margriet woonde er met haar gezin tot 1975.
In 1970 werd er reeds besloten van Paleis Het Loo een museum te maken en het
paleis van diversen aanbouwen te ontdoen en terug te brengen naar de 17de eeuwse
staat. Ook de tuin werd praktisch weer teruggebracht naar de oude staat. De restaura-
tie werd uitgevoerd van 1977 tot 1984.
De schitterende kamers zijn gemeubileerd met veel meubels uit de 19e en 20e eeuw
en reproducties van de oudere meubels waarvan men, via prenten, tekeningen en
beschrijvingen op rekeningen, kopieën heeft gemaakt.

Dit was een beetje wijsheid over het museum en tuinen waar we heerlijk in hebben
rondgedwaald. Omdat het toch behoorlijk groot is raakten we de familie kwijt of
zagen ze net de andere  kant oplopen. 
Er was nog een tijdelijke tentoonstelling van foto’s van ons koningshuis in oorlogstijd
en ook de vleugel met penningen en ordetekens hebben we vluchtig bezocht want
helaas de tijd gaat snel voorbij als iets interessant is.
Ik vond het jammer dat er een tijd voorgesteld was om in het theehuis terug te keren
want daar bleek niets gezamenlijks meer te doen te zijn en ik had nog graag langer
rondgekeken. Hier en daar werd nog een borreltje gedronken maar anderen keerden
gelijk huiswaarts.
De activiteitencommissie had een mooie accommodatie voor deze feestelijke dag
gevonden en daarvoor nog onze hartelijke dank

Barbara Prinsen Kemperman

DV HUISSEN IS NATIONALE
TITEL KWIJT

Dammers onttroond door Culemborg.
bron: De Gelderlander 14-02-05

De Huissense dammers werden op de
voorlaatste speeldag van het seizoen ont-
troond door Denk en Zet uit Culemborg.
Hoewel DV Huissen met 8-12 won van
Hengelo was het niet genoeg om de titel
te handhaven.
Denk en Zet won de laatste thuiswed-
strijd van Amsterdam (11-9) en mede dat
de twee nog overgebleven concurrenten
Schiedam en Westland beide hadden ver-
loren van respectievelijk Hijken/DTC en
Geleen, ging de zegen naar Culemborg.
DV Huissen had een slechte start gehad
aan het begin van het seizoen. Uit de eer-
ste drie speelronden werd slechts één
punt gehaald. De prolongatie van het
kampioenschap had Huissen dan ook al
aan het begin van het seizoen uit het
hoofd gezet. Huissen bezet nu de vierde
plaats in de ranglijst en is de gedeelde
nummers twee Schiedam en Westland
tot op een punt genaderd. In de slotron-
de zou Huissen nog naar een tweede
plek kunnen doorschuiven.
In Hengelo werden wel enkele winnende
partijen gespeeld, maar met acht keer
remise was dat niet genoeg om de titel te
pakken. Ook Mark Kemperman speelde
niet lekker. Zijn spel tegen Odin Mol ein-
digde ook in een 1-1 remise.

Corrie



Albert Kemperman, 1e trainer bij Spijk Vooruit??
gelezen in de Gelderlander maart 2005

Het bestuur van de voetbalvereniging Rijnland Lobith ontslaat tweede trainer Albert
Kemperman .
Albert trainde bij Rijnland het tweede elftal maar werd door Spijk Vooruit gevraagd
aan de slag te gaan bij het eerst elftal. Dit elftal scoorde niet zo goed in de vijfde klas-
se en verkeerde dan ook in barre nood. Dit resulteerde dat Albert wat eerder aan de
slag ging bij Spijk Vooruit dan bedoeld was. Dit schoot het bestuur van Rijnland in
het verkeerde keelgat en Albert werd per direct ontslagen. 
Rijnlands spelers betreurden dit en probeerden via het bestuur druk uit te oefenen
om Albert te laten blijven, echter het bestuur hield voet bij stuk.

Citaat uit het artikel:
“Albert zegt altijd dat hij een clubman in hart en nieren is, maar dan moet je niet zulke rare
dingen doen. Het bestuur bepaalt het beleid en wij winden dit een verstrengeling van belangen.
Dat pikken wij niet.”
Kemperman vind het ontslag volledig onterecht. Helemaal omdat hij niemand wilde
benadelen en toch zijn hele voetballeven al bij Rijnland had doorgebracht in goede
verstandhouding. Bij Spijk Vooruit wacht hem een zware taak.
“Toch krijg ik deze ploeg aan het voetballen” , meende Kemperman. “Als ik er geen perspectief
in zou zien was ik er niet aan begonnen”

Wellicht horen we nog eens van de resultaten van Albert bij Spijk Vooruit?? en wel de
promotie naar de 4e klasse???

Corrie

BESTUUR (samenstelling na de ledenvergadering van 17 april 2005)

Frits Kemperman voorzitter 073-6104329 06-55305930
Thijs Kemperman vice- voorzitter, lid genealogie- 

en boekcommissie 0314 - 334377 06-18600626
Eric Kemperman penningmeester 0164 - 252354 06-19694913
Gradus Kemperman secretaris a.i. 0529 - 435443
Freddy Lenz lid, voorzitter genealogie- 

en boekcommissie 0481 - 373392
Gaby Engelsman lid, voorzitter activiteiten-

commissie, ledenadministratie 0313 - 479063 06-18848305

NAAM E-MAIL
Frits Kemperman fawkemperman@tiscali.nl
Thijs Kemperman thijs_kemperman@hotmail.com
Eric Kemperman erickemp@conceptsfa.nl
Gradus Kemperman g.kemperman@tiscali.nl
Freddy Lenz
Gaby Engelsman b.engelsman@chello.nl

Familievereniging Kemperman

Ledenadministratie: 
p/a Gaby Engelsman- Kemperman
Edelweiszstraat 33
6982 DC  Doesburg
0313-479063
e-mail: b.engelsman@chello.nl

Regionale Contactpersonen:
p/a Frits Kemperman
Maria van Bourgondiësingel 24
5216 AC  ‘s-Hertogenbosch
073-6104329
e-mail: fawkemperman@tiscali.nl

Penningmeester :
Postbank 9036045
t.n.v. Familievereniging Kemperman
Hinkelenoord 4
4617 NC  Bergen op Zoom
0164-252354
e-mail: erickemp@conceptsfa.nl

redactie/tekstverwerking :
C.Kemperman
Driegaardsestraat 8
6851 GP Huissen
026-3254844
e-mail: corriekemperman@hetnet.nl

De vereniging staat officieel ingeschreven in
de Kamer van Koophandel te Utrecht, nr.
V481792.

Opmaak en drukwerk:
Drukkerij Kemperman bv, Arnhem

Contactpersonen:
Regio West (Noord en zuid Holland)
Barbara Prinsen
J.v. Stolbergstraat 42
1901 CH Castricum
0251-651670
email: prinsen.b@planet.nl

Regio Noord (Overijssel, Drente, Groningen en
Friesland)
Magda Kemperman
Henk Boomkamp
Bevernel 13
8101 HC Raalte
0572-353179
email: h.boomkamp@home

Regio Zuid (Noord Brabant, Limburg en
Zeeland)
Gerard Kemperman
Liviusstraat 3
5216 CD ’s-Hertogenbosch
073-6130240

Regio Centrum (Utrecht, Flevoland)
Vacature 

Regio Oost (Gelderland)
Tonnie en Jan Kemperman
Karstraat 18
6851 DJ Huissen  026-3251269
jan.kemperman@hetnet.nl

Dini Kemperman
Prins Bernardstraat 60
7064 GH Silvolde  0315-327919

Miep Kemperman
Vlierstraat 17a
6851 HS Huissen. 026-3251015
t.kemperman@hetnet.nl


